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bog skrevet med stor respekt for de mennesker den omhandler. Vi følger min mors familie gennem glæder og

sorger, om at være der for hinanden og hjælpe hinanden når nøden er størst. Bogen starter i 1915 da 1.
verdenskrig havde været i gang fra 1. august 1914. Da vi er i Sønderjylland som dengang var under tysk
herredømme blev alle mænd i alderen 18-45 år indkaldt til krigstjeneste, senere blev de 17-årige også

indkaldt. Jeg mener at vi skylder efterslægten, at man kunne leve uden telefon, tv, pc og alle I pad´er. At der
fandtes helt andre værdier, som for eksempel det at spise sig rigtig mæt, få en minimal skolegang og have
klæder på kroppen. Min mor har fortalt en hel del og nu bagefter, da det er for sent, fortryder jeg at jeg ikke

fik meget mere at vide. Det er jo det vi kommer fra og fortiden der gør os til det vi er i dag.
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